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75572 Jake og Neytiris første furi.. V29

2057 68802

Produktfunktioner
• Action og eventyr – Børn og fans kan genskabe filmoplevelsen, når de bygger LEGO® Avatar sættet 
Neytiri og thanator mod Quaritch i AMP-dragt (75571) og udforsker Pandoras verden
• Hvad er der indeni? – Dette LEGO® sæt indeholder minifigurer af Neytiri og oberst Miles Quaritch, en 
AMP-dragt og en thanator-figur, der kan bygges, samt en klodsbygget regnskovscene med selvlysende 
elementer
• Til leg og udstilling – Børn og Avatar-fans kan genskabe en spændende scene fra filmen eller skabe en 
dynamisk udstillingsmodel med Neytiri og thanatoren, der er klar til at angribe obersten i hans AMP-dragt
• Til fans og børn fra 9 år – Byg og udspil den endelige konfrontation mellem Neytiri og obersten, mens de 
kæmper om Pandoras skæbne
• Leg derhjemme eller på farten – Oberstens bevægelige AMP-dragt er over 13 cm høj, 6 cm bred og 10 
cm dyb og kan rumme minifiguren af obersten samt en motorsav
• 3 instruktionshæfter – Alle LEGO® Avatar sæt er designet til socialt samvær og indeholder 3 hæfter med 
byggevejledninger, så venner eller familie kan bygge forskellige dele af sættet sammen
• Vend tilbage til Pandora – Dette og andre LEGO® Avatar sæt (sælges separat) vil være perfekte julegaver 
eller fødselsdagsgaver til filmfans og kan inspirere til endeløs leg f Antal klodser 572

Pris vejl 499,00 /310,40eks moms Kolli 4



75571 Neytiri og thanator mod Quar.. V29

2057 68803

Produktfunktioner
• Action og eventyr – Børn og fans kan genopleve filmoplevelsen, når de bygger LEGO® Avatar legesættet
Jake og Neytiris første furie-flyvetur (75572) og udforsker Pandoras verden
• Hvad er der indeni? – Dette fordybende LEGO® sæt indeholder minifigurer af Jake Sully og Neytiri, 2 
klodsbyggede furiefigurer med bevægelige folievinger samt en bjergscene, der også kan bygges, med 
selvlysende elementer
• Til leg og udstilling – Børn og Avatar-fans kan genskabe en spændende scene fra filmen eller skabe en 
dynamisk udstillingsmodel med Jake, Neytiri og deres furier (ikraner), når de omkring flyver bjergene
• Bliv en del af na'vi-folket – Passionerede filmfans fra 9 år kan genopføre den spændende scene med 
Neytiri og Jake, hvor han lærer, hvordan han kan skabe et bånd med sin furie og blive en af na'vierne
• Sjov fødselsdagsgave – Hver af de farverige furier er over 6 cm høj, 27 cm lang og 32 cm bred og kan 
bære enten minifiguren af Jake eller Neytiri
• 3 instruktionshæfter – Hvert LEGO® Avatar sæt er designet til fælles byggeri og indeholder 3 hæfter med 
byggevejledninger, så venner eller familie kan skabe forskellige dele af sættet Antal klodser 560

Pris vejl 399,00 / 248,20 eks moms Kolli 4



75571 Neytiri og thanator mod Quar.. V29

2057 68804

Produktfunktioner
• Uendelige historier – Enhver Avatar-fan eller børn fra 12 år vil være stolte over at bygge og lege med 
LEGO® Avatar legesættet Toruk Makto og Sjælenes Træ (75574) og besøge Pandoras unikke verden
• Hvad er der i æsken? – Dette LEGO® sæt indeholder 4 minifigurer, dyrefigurer af Toruk og direhest med 
forbindelseselementer, Sjælenes Træ, der kan bygges, og 3 scenerier med selvlysende elementer
• Udstil eller leg – Børn og Avatar-fans kan genskabe en betydningsfuld scene fra filmen, designe en ny idé 
eller bygge en dynamisk udstillingsgenstand, hvor den flotte Toruk spreder sine folievinger over Sjælenes 
Træ
• Udforsk facetter af Pandora – Passionerede fans kan tilbringe timer med at udforske Pandora på ryggen 
af en mægtig Toruk- eller di = rehest-figur og blive forbundet med na'vi-folket gennem det hellige Sjælenes 
Træ
• Detaljerede, kreative modeller – Den mægtige Toruk er over 24 cm høj og 39 cm bred uden 
folievingerne. Sjælenes Træ er over 22 cm højt og 23 cm bredt
• 3 instruktionshæfter – Dette og de øvrige LEGO® Avatar sæt er designet til fælles byggeri og indeholder 3 
hæfter med byggevejledninger, så venner og familie kan bygge forskellige dele af sættet samment Antal 
klodser 1212

Pris vejl 1299,00 / 847,40 eks moms Kolli 4



75571 Neytiri og thanator mod Quar.. V29

2057 68805

Produktfunktioner
• Uendelige historier – Enhver Avatar-fan eller børn fra 12 år vil være stolte over at bygge og lege med 
LEGO® Avatar legesættet Toruk Makto og Sjælenes Træ (75574) og besøge Pandoras unikke verden
• Hvad er der i æsken? – Dette LEGO® sæt indeholder 4 minifigurer, dyrefigurer af Toruk og direhest med 
forbindelseselementer, Sjælenes Træ, der kan bygges, og 3 scenerier med selvlysende elementer
• Udstil eller leg – Børn og Avatar-fans kan genskabe en betydningsfuld scene fra filmen, designe en ny idé 
eller bygge en dynamisk udstillingsgenstand, hvor den flotte Toruk spreder sine folievinger over Sjælenes 
Træ
• Udforsk facetter af Pandora – Passionerede fans kan tilbringe timer med at udforske Pandora på ryggen 
af en mægtig Toruk- eller di = rehest-figur og blive forbundet med na'vi-folket gennem det hellige Sjælenes 
Træ
• Detaljerede, kreative modeller – Den mægtige Toruk er over 24 cm høj og 39 cm bred uden 
folievingerne. Sjælenes Træ er over 22 cm højt og 23 cm bredt
• 3 instruktionshæfter – Dette og de øvrige LEGO® Avatar sæt er designet til fælles byggeri og indeholder 3 
hæfter med byggevejledninger, så venner og familie kan bygge forskellige dele af sættet samment Antal 
klodser 1212

Pris vejl 1299,00 / 847,40 eks moms Kolli 4



75573 Svævende bjerge: Station 26.. V29

2057 68806

Produktfunktioner
• Eventyr og sjov – Børn fra 9 år kan fortælle endeløse historier, mens de bygger og leger med LEGO® 
Avatar legesættet Svævende bjerge: Station 26 og RDA Samson (75573) og udforsker Pandoras verden
• Hvad er der i æsken? – Dette LEGO® sæt indeholder 5 minifigurer, en figur af en direhest (pa'li), en SA-2 
Samson-helikopter og den mobile Station 26 med portal samt en scene med selvlysende elementer
• Udstil eller leg – Børn og Avatar-fans kan genskabe en scene fra filmen, fortælle en ny historie eller 
bygge en dynamisk udstillin = gsgenstand med SA-2 Samson-helikopteren, der svæver over det mobile 
laboratorium, og portalen
• Opdag Pandora – Passionerede unge miljøforkæmpere kan bruge timer med dette legetøj på at udforske 
Pandora i den futuristiske SA-2 Samson-helikopter eller arbejde på seriøse videnskabelige opdagelser i 
Station 26's laboratorium
• Fantasifuld gave – SA-2 Samson-helikopteren er over 11 cm høj, 26 cm lang og 24 cm bred. Station 26-
laboratoriet er over 16 cm højt og 20 cm bredt
• 3 instruktionshæfter – Hvert LEGO® Avatar sæt indeholder 3 hæfter med byggevejledninger og er 
designet til, at venner eller familie kan bygge forskellige dele af sættet sammen Antal klodser 887

Pris vejl 899,00 / 559,25 eks moms Kolli 3



75573 Svævende bjerge: Station 26.. V29

2057 68807


	�
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7

